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Το Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης 
(Master Plan)

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
μετάβασης σε μία κλιματικά ουδέτερη και
κυκλικη οικονομία, με την αντικατάσταση
στην παραγωγή ηλεκτρισμού της χρήσης
λιγνήτη, diesel και ορυκτών καυσίμων από
βιώσιμες και πιο αποδοτικές μεθόδους, το
οποίο παράληλλα στοχεύει στον οικονομικό
μετασχηματισμό και τη διαφοροποίηση του
τοπικού παραγωγικού μοντέλου των
επηρρεαζόμενων περιοχών.



Πλαίσιο υλοποίησης και χρηματοδότηση 

Πηγές Χρηματοδότησης 

 Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
Ειδικό Καθεστώς InvestEU
Δανειακή Διευκόλυνση Δημοσίου Τομέα με 

τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ
 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
 Πράσινο Ταμείο 

 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  

Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης

1. Δυτική Μακεδονία 

(63% των πόρων του Προγράμματος Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027)

2. Δήμος Μεγαλόπολης

(περιλαμβάνονται οι δήμοι της ευρύτερης περιοχής : 
Δήμος Οιχαλίας, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τρίπολης)

3. Νησιά Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Κρήτη 

Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης 2021-2027

(Συνολικός Π/Υ: ~ 1,63 δις Ευρώ 

Κοινοτική Συμμετοχή ΕΕ: 1,37 δις Ευρώ ) 

Δανειακή Διευκόλυνση Δημόσιου 
Τομέα (25% επιχορήγηση επί του 

δανείου από ΕΤΕπ, Μνημόνιο 
Συνεργασίας με ΕΤΕπ για έργα 325 εκ 

Ευρώ) 



 Το 87 % της εγκατεστημένης δυναμικότητας της ΔΕΗ βρίσκεται στην ΠΔΜ, εκ
των οποίων το 76 % στην ΠΕ Κοζάνης και το 24 % στην ΠΕ Φλώρινας.

 Η δυναμική ανάπτυξης της ΠΔΜ στο σύνολό της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τη λιγνητική δραστηριότητα στην ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας.

 Η ανεργία στην ΠΔΜ είναι η υψηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες
Περιφέρειες της Ελλάδας. Ειδικότερα, στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, το
ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 60 %.

 Η απολιγνοποίηση στην ΠΔΜ θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον
12.000 εργαζόμενους

 Το επίπεδο φτώχειας των νοικοκυριών στην ΠΔΜ είναι ένα από τα υψηλότερα
μεταξύ των περιφερειών της ελληνικής επικράτειας.

 Η ΠΔΜ έχει αναπτύξει ισχυρή εξειδίκευση (LQ = 6,36) στον τομέα της
εξόρυξης, της ενέργειας και του νερού (ΟΟΣΑ).

 Η εξόρυξη λιγνίτη και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωροθετούνται στην
ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας, ενώ άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που
εντάσσονται στην αλυσίδα αξίας εξόρυξης και ηλεκτρικής ενέργειας ή/και
επηρεάζονται από αυτήν πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας, με διαφορετική ένταση στην κάθε Περιφερειακή
Ενότητα.

 Η έρευνα και η καινοτομία παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
 Η ΠΔΜ έχει τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τα δίκτυα τηλεθέρμανσης σε

σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα (42.000 νοικοκυριά).

Προσδιορισμός των επηρρεαζόμενων περιοχών 
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) 

Επηρρεαζόμενες 
Περιοχές ΠΔΜ 

ΠΕ 
Κοζάνης 

ΠΕ 
Φλώρινας

ΠΕ 
Καστοριάς 

ΠΕ 
Γρεβενών 



Αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
μετάβασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Κοινωνικοί και ανθρώπινοι πόροι

• Η συνολική απώλεια θέσεων εργασίας (2029) εκτιμάται τουλάχιστον 11.000 στην ΠΔΜ, 
σύμφωνα με τη μελέτη του IOBE. 

• Συνέχιση της μείωσης του πληθυσμού κυρίως λόγω της μετανάστευσης. 

• Με το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων ~42.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα μείνουν 
χωρίς θέρμανση. 

Οικονομία

• Δεν έχουν αναπτυχθεί άλλοι σημαντικοί εναλλακτικοί οικονομικοί κλάδοι στους οποίους θα 
μπορούσε να κατευθυνθεί ευκολότερα το εργατικό δυναμικό. 

• Η απώλεια ΑΠΑ στη Δυτική Μακεδονία που συνδέεται άμεσα με δραστηριότητες για την 
εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε πάνω από 1 δισ. ευρώ 
έως το 2029 (IOBE). 

• Η δραστηριότητα του λιγνίτη με την πάροδο των ετών δεν έχει προκαλέσει σημαντικές 
βιομηχανικές δευτερογενείς επιπτώσεις. 

Περιβάλλον & Υγεία 

• Θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, κυρίως λόγω της μείωσης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης αλλά και στην υγεία του πληθυσμού

Απασχόληση

Οικονομία

Περιβάλλον & Υγεία



Ανάγκες και Αναπτυξιακοί Στόχοι 
Κύριοι στόχοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αξιοποίηση της ενεργειακής ταυτότητας της περιοχής και της ευνοϊκής παγκόσμιας κατάστασης 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετατροπή της σε Κόμβο Εναλλακτικών Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στήριξη και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων σε
τομείς εθνικής σημασίας όπως ενέργεια, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών,
περιβάλλον, κυκλική οικονομία, αγροδιατροφικά προϊόντα, τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική
βιομηχανία, που οδηγούν σε επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, προϊόντα, υπηρεσίες
και, ως εκ τούτου, δημιουργία θέσεων εργασίας πάνω από το μέσο μισθολογικό επίπεδο.

Εστίαση στην έρευνα και την καινοτομία και τη σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα, με το
Πανεπιστήμιο ΠΔΜ και το ΕΚΕΤΑ να έχουν κυρίαρχο ηγετικό ρόλο.

Εκσυγχρονισμός Ενεργειακού Τομέα. Η καθαρή ενέργεια και η αποθήκευση,
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής πράσινου υδρογόνου, είναι οι κύριοι τομείς για τον
εκσυγχρονισμό και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής.

Ενδυνάμωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, βελτίωση των υπηρεσιών
κατάρτισης, αναβάθμιση των υπηρεσιών απασχόλησης, αύξηση της απασχόλησης των γυναικών
και των νέων

Επαναπροσδιορισμός των χρήσεων γης, αναγέννηση και απορρίπανση brown fields και λοιπών
εγκαταστάσεων.

Αποσύνδεση της θέρμανσης από την καύση λιγνίτη και πρόληψη της ενεργειακής φτώχειας.
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Προτεραιότητα 1 - Ενίσχυση και προώθηση επιχειρηματικότητας

Βασικές Ομάδες Στόχου:
• Υφιστάμενες επιχειρήσεις στους παρακμάζοντες ή 

μετασχηματιζόμενους τομείς
• Νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστοί υψηλής έντασης γνώσης
• Συμπράξεις επιχειρήσεων &΄ ερευνητικών κέντρων
• Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα
• Φορείς στήριξης επιχειρηματικότητας & καινοτομίας
• Οργανωμένοι χωρικοί υποδοχείς επιχειρηματικότητας &΄

καινοτομίαςΥφιστάμενες επιχειρήσεις

Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων:
• Ενίσχυση της ικανότητας έρευνας &΄ καινοτομίας και αξιοποίηση των 

προηγμένων τεχνολογιών
• Εκμετάλλευση των οφελειών της ψηφιοποίησης για τις επιχειρήσεις
• Ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΠΜΕ και ΜΜΕ
• Δημιουργία &΄ αναβάθμιση οργανωμένων χωρικών υποδοχέων
• Ενίσχυση σημαντικής κλίμακας παραγωγικών επενδύσεων

Προτεραιότητα 2 - Ενεργειακή μετάβαση - κλιματική ουδετερότητα

Βασικές Ομάδες Στόχου:
• Επιχειρήσεις
• Ιδιώτες -Νοικοκυριά 
• ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες, επιχειρήσεις ΟΤΑ) , Οργανισμοί Δημοσίου, 

Ερευνητικά κέντρα

Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων:
• Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης
• Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού 

αποθήκευσης και προώθηση ηλεκτροκίνησης
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Προτεραιότητα 3 - Αναπροσαρμογή χρήσεων γης - κυκλική οικονομία

Βασικές Ομάδες Στόχου:
• ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες,  επιχειρήσεις ΟΤΑ) 
• Επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ

Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων:
• Αναγέννηση, απορρύπανση και αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 

εκτάσεων και εγκαταστάσεων
• Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία
• Εξοικονόμηση και αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων

Προτεραιότητα 4 - Δίκαιη εργασιακή μετάβαση και ενδυνάμωση ανθρωπίνου κεφαλαίου

Βασικές Ομάδες Στόχου:
• Άνεργοι, εργαζόμενοι, επιχειρήσεις, άτομα με αναπηρία και χρόνιες 

παθήσεις 

Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων:
• Προώθηση και ενίσχυση της απασχόλησης
• Κατάρτιση και επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού
• Προσαρμοστικότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων 
• Κοινωνικοοικονομική ένταξη 
• Αναβάθμιση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας

Προτεραιότητα 5 - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας - Ευφυείς κοινότητες

Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων:
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές στο πλαίσιο Στρατηγικών 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), καθώς και σε αγροτικές και  σε 
νησιωτικές περιοχές (Πρωτοβουλία Greco Islands)
Ευφυείς κοινότητες  αποσκοπώντας στη βελτίωση της ελκυστικότητας των 
πόλεων για ποιοτική διαβίωση, εργασία, επιχειρείν προσελκύοντας 

επενδύσεις και εργαζομένους ιδιαίτερα υψηλών προσόντων. 

Βασικές Ομάδες Στόχου:
• ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες) και επιχειρήσεις ΟΤΑ
• Οργανισμοί Δημοσίου
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Προτεραιότητα 
Προγράμματος Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης 

Εμβληματικά Έργα 

1. Ενίσχυση και προώθηση 
επιχειρηματικότητας

 Η Ζώνη Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας συνιστά μοχλό αλλαγής του τοπικού οικονομικού και παραγωγικού
μοντέλου, χωροθετούμενη σε περιοχή με ειδικό καθεστώς κατά το εθνικό νομικό πλαίσιο. Θα υλοποιηθεί
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΕΚΕΤΑ, εστιάζοντας στους τομείς τεχνολογιών
αιχμής πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού και αποσκοπώντας στην προσέλκυση
επενδυτικού/επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει χώρους ανάπτυξης καινοτομίας και συστέγασης
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θερμοκοιτίδα και κόμβο επιτάχυνσης νεοφυούς επιχειρηματικότητας,
υποδομές και δράσεις ανάπτυξης εργαστηρίου Ευφυούς Πόλης κατά το JRC και συναφείς παρεμβάσεις, με
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης υποδομών μέχρι το 2024 ενώ οι άϋλες δράσεις θα υλοποιούνται παράλληλα
μέχρι το 2027.

 Πράσινο Κέντρο Δεδομένων και υπερυπολογιστής Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη των αναγκών των 
αποθετηρίων ανοικτών δεδομένων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας (R & E Cloud — Νόμος 
4727/2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση — Άρθρο 87), στηρίζοντας την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
και της καινοτομίας ΤΠΕ, καθώς και την τοπική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού στις τεχνολογίες ΤΠΕ 
μέσω της απόκτησης νέων δεξιοτήτων.

2. Ενεργειακή μετάβαση -
κλιματική ουδετερότητα

 Ο Κόμβος Καινοτομίας Πράσινου Υδρογόνου με φορέα το ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ Πτολεμαΐδας (2ος Θύλακας της Ζώνης) .
Αποσκοπεί να προάγει την έρευνα σε τεχνολογίες πράσινου υδρογόνου (παραγωγή, αποθήκευση, διανομή)
μέσα από τη δημιουργία εγκαταστάσεων πιλοτικής εφαρμογής και δοκιμών ερευνητικών αποτελεσμάτων, να
και αποτελέσει το εφαλτήριο για την επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών

3. Δίκαιη εργασιακή 
μετάβαση και ενδυνάμωση 
ανθρωπίνου κεφαλαίου

 Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής υποδομής του ΟΑΕΔ/εξοπλισμός και προσαρμογή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων (Πράσινο Σχολείο) στη Δυτική Μακεδονία σε πράσινα επαγγέλματα.



Πρόγραμμα Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης 

2021-2027
-

Χρηματοδότηση
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Περιοχή Μετάβασης Συνολικός Π/Υ
% επί του 

Συνολικού Π/Υ 

Συνολο 1.629.187.543,00 100,00%

Δυτική Μακεδονία 1.026.464.863,19 63%

Μεγαλόπολη 391.040.368,00 24%

Βόρειο και Νότιο 
Αιγαίο & Κρήτη

211.682.311,81 13%

63%24%

13%

Total

Western Macedonia

Megalopolis

North Aegean, Southern Aegean & Crete

Σύνολο 

Δυτική Μακεδονία    

Μεγαλόπολη            

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο & Κρήτη                     



Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Προτεραιότητα και Περιοχή Μετάβασης

Προτεραιότητες 
Προγράμματος

Δυτική 
Μακεδονία

Μεγαλόπολη 
Βόρειο και Νότιο 
Αιγαίο & Κρήτη

Σύνολο
% επί του 

Συνολικού Π/Υ 

Million EUR

 Συνολο 1.026 391 212 1.629 100,0%

 Ενίσχυση και προώθηση 
επιχειρηματικότητας

501 218 54 772 47,4%

 Ενεργειακή μετάβαση -
κλιματική ουδετερότητα

166 52 39 258 15,8%

 Αναπροσαρμογή 
χρήσεων γης - κυκλική 
οικονομία

68 28 16 111 6,8%

 Δίκαιη εργασιακή 
μετάβαση και 
ενδυνάμωση 
ανθρωπίνου κεφαλαίου

197 49 21 267 16,4%

 Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις μικρής 
κλίμακας - Ευφυείς 
κοινότητες

53 30 74 156 9,6%

 Τεχνική Βοήθεια 41 16 8 65 4,0%

47,40%

15,80%

6,80%

16,40%

9,60% 4,00%

1.Strengthening and promoting entrepreneurship

2.Energy transition — climate neutrality

3.Land use readjustment — circular economy

4.Fair labour transition

5.Small-scale integrated interventions — Smart communities

6.Technical assistance

Ενίσχυση και προώθηση επιχειρηματικότητας      

Ενεργειακή μετάβαση - κλιματική ουδετερότητα

Αναπροσαρμογή χρήσεων γης - κυκλική οικονομία

Δίκαιη εργασιακή μετάβαση και ενδυνάμωση ανθρωπίνου κεφαλαίου

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας - Ευφυείς κοινότητες

Τεχνική Βοήθεια   



Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας  

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Θεοδώρα Ζαχαριά

Μηχανικός Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 

Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ, Ο.Υ. ΜΟΔ ΣΔΑΜ 

thzachar@mou.gr

mailto:thzachar@mou.gr

